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আমার ি�য় মুজািহদ ভাই-েবােনরা! 

এই দরসসমূহ েসই �েচ�ার-ই ধারাবািহক অংশ, যার জনয আমরা �ীয় জােনর সওদা 

কেরিছ। েয উে�েশয আপনারা িহজরত ও িজহােদর ময়দােন কদম েরেখেছন। যার 

জনয আপনারা সারা দুিনয়ার বািতল পরাশি�র সােথ শ�তা েপাষণ কেরন।  

এটা হে� উে�শয েয দুিনয়া েথেক কুফির েনযাম ও অৈনসলািমক জীবনপ�িত খতম 

কের মহার আুাহর নািযলকৃত েনযাম এবং মুহা�দ সাুাুাহ আলাইিহ ওয়াসাুােমর 

আিনত জীবনপ�িত দুিনয়ােত �সার ও �চলন করা।  

েয িকতাল িফ সািবিলুাহর ঝা�া আমরা উে�ালন কেরিছ এবং এর জনয সকল ক�-

ে�শ আমরা বদরাশত কেরিছ, তার েশষ ও �া�সীমা িক?  

ۚ ِ
َّ

ُه ِ�
ُّ ُ
نُ � ني ِ

ّ
 الد

َ
ون

ُ
 ,অথরাা পিরপূণর �ীন, সম� জীবনপ�িত েযন আুাহর জনয হেয় যায় َوَیک

আুাহর শিরয়ত অনুযায়ী হেয় যায়।  

ইহার জনয েযখােন এক িদেক িনেজর �কাশয শ�র িবরে� যু� করিছ, অপর িদেক 

িনেজর অ�কাশয শ� অথরাা নফেসর েমাকােবলা করাও অতয� গররপূণর।  

মুজািহেদর িজহাদ িবশ�কারী ও িবন�কারী এই অ�কাশয শ� মারা�ক কিতকারক। 

সুতরাং েযভােব আমরা িনেজর �কাশয শ�র সামিরক ষড়য� ও তার অপেকৗশল ও 
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েধাকাবািজ েথেক েবেচ থািক, তােদর পাতােনা েগােয়�া জাল স�েকর েচৗকা�া থািক, 

এমিনভােব আমােদর অ�কাশয দুশমেনর েধাকাবািজ েথেকও সবরদা সেচতন থাকা 

অিতব জরির।  

গাফলিতর সময়ই আ�মণ করা সেবরা�ম সময়। েয িনেজর নফেসর অিন�তা েথেক, 

িনেজর নফেসর চালািক ও অপেকৗশল েথেক গােফল হেয় েগল, েস তার েধাকাবািজ 

ও আ�মেণর িশকার হেত পাের।  

সুতরাং গত মজিলেস আমরা নফেসর ওই আ�মণ স�েকর আেলাচনা কেরিছ, যা 

অ�েরর উপর হেয় থােক এবং অ�েরর মেধযই জায়গা কের েনয়। অ�ের জায়গা 

কের েনওয়ার পর এর �িতি�য়া মানুেষর বািহযক অব�ার উপর �ভাব েফেল, যার 

�থম মাধযম হেলা িজ�া।  

জবান �ারা মানুেষর িভতের যা থােক, তা –ই �কাশ পায়। সুতরাং আজ আমরা 

জবােনর েহফাজত ও এর �ভাব স�েকর আেলাচনা করেবা। আুাহর িনকট দুয়া�াথরী 

েয িতিন আমােদর জবানেক তার স�ি�র অনুগামী বািনেয় িদন। আুাহ তায়ালা এই 

জবান �ারা কলযান অজরনকারী বািনেয় িদন এবং তার অস�ি�মূলক কথাবাতরা েথেক 

আমােদর েহফাজত করন।  

আুাহ তায়ালা বেলন- 

ا
ً

 َسِدید
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َ
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ُ
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ُ
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َّ
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َ
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“েহ ঈমানদারগণ! আুাহেক ভয় কর এবং সুদৃঢ় কথা বেলা।”  
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অথরাা নাজােয়য, িমথযা এবং এমন কথাবাতরা, যা েথেক আুাহ ও তাঁর রাসুল িনেষধ 

কেরেছন তা িনেজর জবান �ারা েবর কেরা না! 

আেরকটু সামেন েবেড় আুাহ তায়ালা বেলন- 

 ۗ ْ وَب�ُ
ُ
ن
ُ
ْ ذ ُ�

َ
ِفْر ل

ْ
ْ َوَیغ ُ�

َ
ال َ

ْ
�

َ
ْ أ ُ�

َ
 ُیْصِلْح ل

ইমাম ইবেন কািসর রহ. এর তাফসীের বেলন- 

ن یصلح �م أ�ا�مووعد� 
�
م علیه �ج �ج م إذا فعلوا ذلك ، أ�� أ�ن  

“আুাহ তায়ালা এই জবােনর েহফাজেতর মাধযেম অথরাা তুিম জবান �ারা জােয়য 

এবং সতয কথা বলেব েতা আুাহ তায়ালা �িতদান�রপ েতামার গনাহ মাফ কের 

িদেবন।” 

লকয করন, জবােনর েহফাজত করার �ভাব কী পিরমান দূরের িগেয় পড়েছ েয 

আুাহ তায়ালা এর বদলায় বেলন   ْ
ُ

�
َ
ال َ

ْ
�

َ
ْ أ ُ�

َ
 আুাহ তায়ালা েতামােদর আমল“ ُیْصِلْح ل

সংেশাধন মাফ কের িদেবন।”  

সুতরাং এই িবষেয়র গরর স�েকর রহমাতুিুল আলািমন সাুাুাহ আলাইিহ 

ওয়াসাুামও সীমাহীন গররপূণর বাকয বণরনা কেরেছন।   

িতিন বেলন  

خر
�
� والیوم ا�  من �ن یؤمن �ج

েয বযি� আুাহ তায়ালােক এক রব মােন, এবং এমনভােব েমেন েনয় েয, 

আগামীকাল তার সামেন জবাবিদিহতার জনয দাড়ােত হেব।  
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একটু িচ�া করন েয বযি�র বাদশাহর রাজকীয় আদালেত িগেয় দাড়ােনার ইয়ািকন 

হেয় যায় তার উিচা 

ا أو لیصمت  فلیقل خ�ي

যার এই িব�াস আেছ েয িনেজর রেবর সামেন দাড়ােব এবং একিট একিট কের 

আমলগেলা েদখােনা হেব তার উিচত েস জবান �ারা উ�ম বাকয বলেব, কলযােণর 

কথা েবর করেব অথবা চুপ থাকেব।  

সুতরাং যিদ আমােদর জবােনর েহফাজত করেতই হয়। আমােদর এই কথার গরর 

িদেতই হয় েয, আমােদর জবান �ারা কলযাণ েবর হেব অথবা আমরা চুপ থাকব তেব 

মানুষ অগিনত গনাহ েথেক বাচেত পাের, অেনক েফতনা ফাসাদ েথেক এবং খারািব 

আুাহর অস�ি�মুলক কথাবাতরা েথেক বাচেত পাের।  

জবােনর িবপদ- যার স�ে� সালাফগণ অেনক িকছু িলেখেছন- রাসুল সাুাুাহ 

আলাইিহ ওয়াসাুাম ইরশাদ কেরন- েয আমােক দুিট ব�র জামানত িদেত পারেব, 

আিম তাঁর জা�ােতর দািয়র িদেবা।  

ن  ن الشفتني ن وما بني ن الفخذني  ما بني

যা দুই রােনর মধযবতরী �ােন রেয়েছ অথরাা ল�া�ােনর েহফাজত এবং জবােনর 

েহফাজত।   

এই জবান �ারা মানুষ রবেক কতইনা অস�� করেত পাের এবং কী পিরমান গনাহ-

ই না অজরন করেত পাের! এগেলার মেধয একিট বড় গনাহ হেলা েচাগলেখাির ও 

গীবত।  
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গীবেতর ম�চেযরর জনয কুরআেনর আয়ােতর এই অংশই যেথ�  

 َبْعًضا ۚ 
ُ
ْعُض� َتب بَّ

ْ
 َیغ

َ
 َو�

“েতামরা েকউ আপেরর গীবত করেব না!” 

ن
َ
ْ أ ُ

�
ُ

َحد
َ
بُّ أ ِ

ُ
�ي
َ
ِرْهُتُموُه ۚ أ

َ
ک

َ
ِخیِه َمْیًتا ف

َ
َم أ ْ َ� 

َ ُ
�

ْ� �يَ  

“েতামােদর েকউ িক এটা পছ� করেব েয, েস িনজ ভাইেয়র েগাশত খােব?” 

লক করন কুরআেন কারীম কীভােব এর খারািব বয়ান করেছ এবং নবুওয়াতী জবান 

�ারা এর ভয়ানক পিরণিতর েঘাষনা করেছ। রাসুল সাুাুাহ আলাইিহ ওয়াসাুাম 

বেলন েয, েমরােজ আিম এমন েলাকেদর পাশ িদেয় অিত�ম কির  

ظافر�
�
مشون وجوههم �ج ن  �ي

“যারা িনেজর নখ �ারা িনেজর েচহারা কত িবকত করেছ।” 

িজবরাঈল আ. বেলন- 

م ي أعرا�ن
ن

ن یغتاب الناس ویقعون �  هؤ�ء الذني

“এরা হেলা যারা অপেরর গীবত করেত এবং তােদর ই�ত ধূিলসাা করত।” 

এমিনভােব েচাগলেখারী। এটা সমােজ বা জীবেন ভয়াবহ �ভাব পের েযমন, 

েতমনভােব েচাগলেখাির ও সমােজর জনয বা জীবেনর জনয �ভাব িব�ারকারী কাজ 

কের েয, সবেচ একতাব� সমাজেক িছ�িবি�� কের িদেয়েছ।  

সুতরাং নবী করীম সাুাুাহ আলাইিহ ওয়াসাুাম এর খারািব বণরনা কেরেছন- 
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دیث هؤ�ء دیث هؤ�ء وهؤ�ء �ج ي هؤ�ء �ج
ي�
�
ار الناس عند � یوم القیامةالذي �ي د من �� ج

�
� 

অথরাা “এখানকার কথা ওখােন লাগােনা, ওখােনর কথা এখােন লাগােনা, আুাহর 

কােছ িকয়ামেতর িদন সবেচ’ গজব�া� েলাকেদর অ�ভুর� হেব এরা।” 

সুতরাং এখানকার কথা ওখােন লাগােনা, ওখােনর কথা এখােন লাগােনা, এগেলার 

�ারা ফাসাদ ছাড়া আর িকছুই হয় না। সমাজ িছ�িবি�ন হেয় যায়। অ�রসমূেহর 

মােঝ ভা�ন সৃি� হয়। রাসুল সাুাুাহ আলাইিহ ওয়াসাুাম ইরশাদ কেরেছন- তারা 

িকয়ামেতর িদন আুাহর সবেচ’ অপস�নীয় েলাকেদর মধয েথেক হেব 

حبةا�شاؤون 
�
ن ا� لنمیمة ا�فرقون بني �ج  

“েচাগলেখার এবং ব�ুেদর মােঝ িবেভদ সৃি�কারী।” 

ওই আট ে�ণীর েলাক, যারা িকয়ামেতর িদন সবেচ’ গজব�া� হেব, যারা আুাহ 

তাআলার কােছ সবেচ’ অপস�নীয় হেব, তােদর মেধয এেদরেকও বণরনা করা 

হেয়েছ।  

 

حبة
�
ن ا� لنمیمة ا�فرقون بني  ا�شاؤون �ج

“েচাগলেখার এবং ব�ুেদর মােঝ িবেভদ সৃি�কারী।” 

এখন �� হল এই েয, েচাগলখুির কত বড় গনাহ মুসলমানরা জােন এবং েয েকান 

স�কর  ংেসর জনয এেতাটুকুই যেথ� তা জানা সে�ও, -সমােজর মােঝ পুরাটাই 

ভােলা েহাক, িক� এই েরাগ যিদ িবদযমান থােক, তাহেল স�কর িটকেত পাের না। 

েসই স�কর েভে� যােব, মুহাাাত খতম হেয় যােব। ওই অ�রসমূেহর মােঝ ঘৃণা 
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েথেক যােব।- তারপরও আমােদর সমাজসমূহ এই েরােগ আ�া� েকন? আমােদর 

মােঝ েকন এই িবষয়িট িবদযমান আেছ? েকন আমরা েবর কের েফলেত পারিছ না?  

একজন মুসলমান এটা েথেক তাওবাও কের েনয়, িক� িকছু সময় পর পুনরায় এেত 

িল� হেয় পের। যিদ কখেনা সরাসির িল� নাও, িক� অপবযাখযা কের এর ফাঁেদ 

েফঁেস যায় এবং নফস তােক পুনরায় এই এর মােঝ িল� কের েফেল।  

তাবীল বা অপবযাখযা কের েয, আমরা েতা এই কথা তার মুেখর সামেনই বেলিছ, 

সুতরাং সমসযা হওয়ার কথা না!  

যাই েহাক আপিন যিদ তার সামেনই বেল থােকন, তবুও এটা গীবত-ই হেব, 

েচাগলখুির-ই হেব। সুতরাং এই অপবযাখযা কের এটােক িনেজর জনয জােয়জ কের 

েনওয়া িঠক নয়।  

এখন �� েথেক যায় েয, এটােক িকভােব �িতেরাধ করা যায়? িকভােব আমরা 

আমােদর ইসলাহ করেবা, েয েরাগ িট মহামারীর রপ ধারণ কেরেছ।  

আমরা যিদ মহামারীেক �িতেরাধ করেত চাই, তাহেল �থেম আমােদরেক সমাজ 

সংেশাধেনর েসই প�িতর িদেক েদখেত হেব, যার তরিবয়ত মানবতার ইমাম আকােয় 

মাদািন সাুাুাহ আলাইিহ ওয়াসাুাম �য়ং কেরেছন। 

আসুন! রহমাতুিুল আলািমন সাুাুাহ আলাইিহ ওয়াসাুােমর পিবব জীবেনর উপর 

গভীরভােব িচ�া িফিকর কির।  

আরেবর জােহিল সমাজেক রহমাতুিুল আলািমন সাুাুাহ আলাইিহ ওয়াসাুাম 

িকভােব একিট উপমা�দানেযাগয সমাজ বানােলন! রহমাতুিুল আলািমন সাুাুাহ 

আলাইিহ ওয়াসাুােমর জীবনপ�িত ও নবুওয়ােতর েসই যুগ িনেয় গভীরভােব িচ�া 
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িফিকর করেল একিট িবষয় বুেঝ আেস, েচাগলখুির ও গীবত েথেক বাঁচােনার জনয 

রাসুল সাুাুাহ আলাইিহ ওয়াসাুাম শধু একাকী উাসাহ �দান কেরই কা� হন িন, 

অথরাা শধুমাব েসই হািদসগেলা বণরনা কেরই কা� হন িন, েযগেলােত েচাগলখুির ও 

গীবত করার বযাপাের কিঠন ধমিকসমূহ েশানােনা হেয়েছ বরং এই মহামারী �িতেরাধ 

করার জনয রাসুল সাুাুাহ আলাইিহ ওয়াসাুাম পুেরা সমাজেক আে�ািলত 

কেরেছন। অথরাা মুসলমানেদর শধু গীবত পিরতযােগর উাসাহ-ই েদন িন, বরং অনয 

মুসলমানেক গীবতকারীেক �িতহত করা, তার মজিলস েথেক উেঠ যাওয়া, এবং যার 

গীবত করা হে�, তার পক েথেক �িতেরাধ করেণর মাধযেম এই মহামারীর েগাঁড়া 

উপেড় িদেয়েছন।  

েকন? কারণ হল গীবত ও েচাগলখুির হে� একিট েছাঁয়ােচ েরাগ, এই গনােহর �ভাব 

শধু কতরা বযি�র সােথই খাস নয়, বরং উ� মজিলস এবং পুেরা সমােজ তা ছিড়েয় 

পেড়। সুতরাং এই মহামারীেক �িতেরাধ করার জনয হজুর সাুাুাহ আলাইিহ 

ওয়াসাুাম পুেরা সমাজেক সামি�কভােব উাসাহ �দান কেরেছন।  এবং এটােক সহয 

করা এবং চুপ থাকার বযাপাের অতযা� অস�ি� �কাশ কেরেছন।  

নবী করীম সাুাুাহ আলাইিহ ওয়াসাুাম সমােজ সং�ামক এই বযািধেক অতযা� 

অপস� কেরেছন েয, এক মুসলমান এই বযািধ হেত েদেখও চুপ েথেক তামাশা 

করেব, বা�ার অস�ি� েথেক বাঁচার জনয আুাহ তাআলােক অস�� কের বসেব! 

সুতরাং মুহা�াদ সাুাুাহ আলাইিহ ওয়াসাুাম তাঁর আনুগতযকারীেদর ম� ও 

অসামািজক কমরকাােক �িতেরাধ করার জনয সাহসী ও বাহাদুর বািনেয়েছন। 

তাঁেদরেক উ�ু� কেরেছন। িবিভ� আি�েক তাঁেদরেক উাসািহত কেরেছন।  
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সমাজেক িকভােব আে�ািলত করা হেয়েছ? েচাগলখুির ও গীবতেক �িতহত করার 

জনয সমাজেক িকভােব কাযরকর করা হেয়েছ? তার মধয একিট হল িনজ মুসলমান 

ভাইেয়র অনুপি�িতেত তাঁর �িতরকা করেব। নবী করীম সাুাুাহ আলাইিহ 

ওয়াসাুাম েচাগলখুির ও গীবত �িতেরােধর জনয এমনিট কেরেছন। সাহাবােয় 

েকরামেক উ�ু� কেরেছন। নবী করীম সাুাুাহ আলাইিহ ওয়াসাুাম ইরশাদ 

কেরেছন-  

د عن عرضه یوم القیامة  من رد عن عرض اخیه �ن حقا ع�ي � ان �ي

“েয েকউ তাঁর মুসলমান ভাইেয়র ই�েতর �িতরকা করেলা, আুাহ তাআলার জনয 

আবশযক েয, আুাহ তাআলা িকয়ামেতর িদন তাঁর ই�েতর েহফাজত করেবন।” 

অনয বণরনায় এেসেছ, আুাহ তাআলা এই বযি�েক জাহা�াম েথেক মুি� দান 

করেবন।  

লকয করন! েচাগলখুির ও গীবতেক �িতেরাধ করার জনয সমাজেক আে�ািলত করা 

হে�!  

যখন একজন মুসলমান অপর মুসলমান ভাইেয়র অনুপুি�িতেত তাঁর েদাষ সহয করেব 

না, তাঁর �িতরকাকারী হেয় যােব, অতপর কার সাহস হেব েয, েস কােরা েদাষ বণরনা 

করেব। অতঃপর যখন এটা সমােজর একিট বযাপক পিরেবশ হেয় যােব, তখন যিদ 

কােরা গীবত করেত অ�ের চায়ও, িক� েস বুঝেব েয, পিরেবশ গীবেতর উপযু� 

নয়। সুতরাং েস এই ম� কাজ েথেক িবরত হেয় যােব।  

অনয বণরনায় রহমাতুিুল আলািমন সাুাুাহ আলাইিহ ওয়াসাুাম সমাজেক এই 

গনােহর িবরে� আে�ািলত করার জনয পিরপার ভাষায় িনেদরশ িদেয়েছন- 
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ا
َ
ي  ُوِقعَ  ِإذ ِ

ن
َت  َرُجٍل  �

ْ
ن
َ
ي  َوأ ِ

ن
�  ٍ

�
َم�  

“যখন েকান মজিলেস েকান মুসলমােনর গীবত করা হয়, আর তুিম এই মজিলেস 

উপি�ত আছ,” 

ا ً�ِ
ُجِل �نَ ْن ِللرَّ

ُ
ک

َ
 ف

“তাহেল যার েদাষ বণরনা করা হে�, তাঁর সাহাযযকারী হেয় যাও!” অথরাা তাঁর  বধ 

�িতরকা কর!  

اِجًرا
َ

ْوِم ز
َ
ق
ْ
 َوِلل

“এবং এই মজিলেসর েলাকেদরেক এই ম� কােজর বযাপাের সতকর কর!” েয 

েতামরা উপি�ত থাকা অব�ায় এই বযি� েকান মুসলমােনর েদাষ বণরনা করেছ, আর 

েতামরা চুপ কের আছ! সমাজেক আে�ািলত করার এবং েকান জামাআেতর 

সদসযেদর আে�ািলত করার এটা একিট উ�ম মাধযম।  

েদখুন যিদ একাকী নিসহত করা হয়, তাহেল মানুষ কমেজার, আয়াত েশানা সে�ও, 

হািদসসমূহ েশানা সে�ও, ধমিকসমূহ েশানা সে�ও িক� গাফলিত তার উপর েছেয় 

যায়।  

েমাটকথা মানুেষর উপর গাফলিত েছেয় যায়, এ কারেণই েতা তার �ারা গনাহ হেয় 

যায়। িক� যখন আেশপােশর পিরেবশ সতকরকারী িহেসেব িবদযমান থােক, অথরাা যিদ 

কখেনা তার উপর গাফলিত েচেপ বেস, তখন আশাপােশর পিরেবশ তা দূর কের 

েদয়, তাহেল েয েকান পিরি�েতই এই মুসলমান এই গনাহ েথেক িবরত হেয় যােব। 

এই গীবত করা েথেক িবরত হেয় যােব।  
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এই জনয শিরয়ত পিরেবশেক সংেশাধেনর জনয অেনক েজার েদয়। যিদ �িতরকা 

করেত না পাের, অথরাা না আপনারা িবেরািধতা করেত পােরন, আর না ম� 

কমরকাাকারী, েচাগলেখার অথবা গীবতকারীেক আপনারা �িতহত করেত না পােরন, 

তাহেল রাসুল সাুাুাহ আলাইিহয়া ওয়াসাুাম ইরশাদ কেরেছন-  

مْ  ُ ْ َع�نْ ْو ��ُ
َ
 أ

“এই মজিলস েথেক উেঠ যাও!” এর ফেলও গীবতকারীর উাসাহ েভে� যােব।  

আুামা ইবেন হাজার রহ. ফাতহল বারীেত ইমাম গাজািল রহ. এর হাওয়ালা িদেয় 

েচাগলখুিরর �িতেরাধ করার বযাপাের খুবই চমাকার একিট কথা নকল কেরেছন- 

আুাহ তাআলা এর মাধযেম আমােদর উপকারী বানান।  

যখন কােরা সামেন কােরা েচাগলখুির করা হেব, তার উিচত েস েযন এই কথায় 

িব�াস না কের। েয েচাগলখুির করেছ, তার কথা িব�াস না করা েহাক। এই বযাপাের 

েকান ধারণা ই না করক, েজেহেনও না আনুক, অনযথায় েস হতভ� হেয় যােব েয, 

সতয েকানটা িমথযা েকানটা?  

তেব তা যিদ েকান ইজিতমািয় িবষয় হয়, যার বযাপাের শরীয়ত অনুমিত �দান কের। 

তবুও এই েচাগলেখারেক �িতহত করা হেব। তার স�ুেখ এই েচাগলখুিরর খারািব 

বণরনা করেবন, আর যিদ এই বযি� এই �ভাব েথেক িফের না আেস, তাহেল তােক 

ম� েলাক ধারণা করেবন।  

আর হযা এরপর এটাও েখয়াল রাখেত হেব েয, এমন েযন না হয় েয, আপিনও  

বণরনা করা শর করেলন, তাহেল েতা আপিনও েচাগলেখার হেয় যােবন।  
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এমন েযন না হয় েয, আপিনও আপনার মুেখ েসই কথাগেলা বণরনাকারী না হেয় 

যান।! বরং যিদ েকান মুসলমােনর বযাপাের েকান কথা শেনন,  

ا  ��ُ مَّ
ْ
ل
ُ
ْعُتُموُه ق ِ�َ 
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َّ
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َ
َنا أ

َ
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ُ
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ُ
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যখন েকান মুসলমােনর বযাপাের আপিন েকান কথা শেনন, তাহেল বলুন মায়াজাুাহ 

আমরা এই কথা বিল না। 

ভােলা কথা বলা উিচত এবং ধারণা করা উিচত নয়। এই েয দৃি�ভি� নবী করীম 

সাুাুাহ আলাইিহ ওয়াসাুাম সমােজ সৃি� কেরেছন, তা গীবত এবং েচাগলখুিরর 

জনয �িতব�ক হেয় েগল। েদওয়াল হেয় দাঁড়াল। এর ফােয়দা এটা হেব েয, আমরাও 

যিদ এর েমহনত কির, েয, যখন সমাজই এর িবরে� চেল যােব, তখন আর েকান 

বযি�র গীবত ও েচাগলখুিরর সুেযাগ হেব না।  

আপনারা িক লকয কেরন িন েয, েয কাজগেলার বযাপাের সমােজ ম� ধারণা �চিলত 

আেছ, েসগেলা কখেনা সমােজ বযাপক হয় না।  

এখােন একটা কথা েজেহেন রাখা জরির, আমর িবল মারফ ওয়া নািহ আিনল 

মুনকােরর সবরিনন �র এটা বণরনা করা হয় েয, যিদ েকান ম� কাজেক হাত �ারা 

�িতহত করা না যায়, তাহেল মুখ �ারা �িতহত করা হেব, আর যিদ মুেখ �িতহত 

করার সাহস না হয়, তাহেল অ�ের ঘৃণা করা হেব, এটা ঈমােনর সবরিনন �র বয়ান 

করা হয়।  

যিদ েকান সমােজর মােঝ এই সবরিনন �রই মাপকািঠ হেয় যায় েয তারা হাত �ারা 

না েকান ম� কাজ �িতহত কের, আর না মুখ �ারা েকান ম� কাজ �িতহত কের, 

এবং বেল থােক েয, এটাও েতা ঈমােনর �র এবং অ�ের খারাপ জানাটার উপরই 
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কা� কের েনয়, তাহেল এর উে�শয হল এই েয, এই সমাজ অথবা জামাআত 

ঈমােনর এই �ের এেস দাঁিড়েয়েছ।  

েকননা তারা িনেজরাই িনেজেদরেক ঈমানেক এই �ের এেন নািমেয়েছ। ফেল তারা 

না েকান ম� কাজেক হাত �ারা �িতহত কের, আর না মুখ �ারা �িতহত কের েয, 

বা�ার ভয় আুাহর ভেয়র উপর িবজয়ী হেয় িগেয়েছ। েতা িনেজরাই ঈমােনর 

সবরিনন �ের এেস দাঁিড়েয়েছ। হাত বা মুখ �ারা যখন এই ম�কাজগেলােক �িতেরাধ 

না করেব, তখন েতা এেদর পথ েথেক �িতব�কতা েশষ হেয় যােব। এবং আপনারা 

জােনন ম�কাজগেলােক �িতহত করার েকেব সামািজক �িতেরাধ কত বড় ভূিমকা 

রােখ, এর আ�াজ শরীয়েত এর গরর অনুধাবন করার �ারা করেত পােরন। 

আপনারা এর গরর িকতােলর ফাজােয়ল, এর হকুম আহকাম, এবং আমর িবল 

মারফ ওয়া নািহ আিনল মুনকার এর গরর �ারা অনুধাবন করেত পারেবন।  

সুতরাং যখন েকান সমােজ ম� কাজ বযাপক হেয় যায়, এবং েকান আ�স�ান 

েবাধস�� মুসলমান হাত �ারা তা �িতহত করার সাহসকারীও অবিশ� না থােক, 

তাহেল এমন পিরেবেশ েকান েনককার েথেক েনককার মুসলমানও কত িদন তা ম� 

বেল ঘৃণা করেত পাের? অথরাা অ�র েথেক এভােব ম� জানা এটা শরীয়তিস� িঠক 

আেছ! অ�র েথেক ম� জানার �ারা এটা উে�শয নয় েয, আপিন ম�ও জানেবন, 

আবার একই মজিলেস তার সােথ উঠাবসাও করেবন, তার বািড়েত দাওয়াতও খায়, 

তােক িনেজর দাওয়াতও খাওয়ায়, অ�র েথেক ম� জানার উে�শয হল, েতামরা তার 

সােথ উঠাবসা েছেড় দাও, তার সােথ খানািপনা েছেড় দাও।   

েমাটকথা �ীয় মুসলমান ভাইেয়র অনুপি�িতেত তাঁর �িতরকা করা গীবত ও 

েচাগলখুিরর পেথ �িতব�ক হেত পারেব। আর যিদ আমরা িনেজেদর জামাআেতর 
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মােঝ, িনেজেদর সমােজ এই দৃি�ভি�র কাযরকর রপ েদই, তাহেল ইনশা আুাহ 

েকউ চাইেলও এই গনােহ িল� হেত পারেব না। আমােদর জামাআতব�ভােব, এবং 

সমাজব�ভােব এই গনােহর িবরে� আে�ািলতলেসাসার হেত হেব।  �ীয় মুসলমান 

ভাইেয়র েদাষ েগাপন েরেখ তােক �িতরকা করেত হেব। গীবতকারী মুখেক �িতহত 

করেত হেব। আর যিদ �িতহত করেত না পাির, তাহেল অ�ত তার সােথ উঠাবসা 

ব� করেত পাির, তার মজিলেস বসা খতম করেত হেব। আুাহ তাআলার কােছ দুয়া 

কির েযন, আুাহ আমােদর মুখেক এই সকল কাজ েথেক েহফাজত রােখন, এবং 

এই মুখেক তাঁর স�ি� অনুযায়ী চলার তাওিফক করন। আিমন।  

ن   وآخر دعوا�ن أن ا�مد � رب العا�ني

 


